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Ország:  Albánia  

Közlekedési feltételek  

Kérdés: Válasz: 

Engedélyezett a román állampolgárok 

beutazása turistaként (idegenforgalmi 

céllal/szabadon)? 

 IGEN 

Engedélyezett a román állampolgárok 

beutazása jól meghatározott céllal? 

 IGEN, román állampolgárok beléphetnek Albánia területére vizum nélkül, szemályazonossági 

igazolvány vagy útlevéllel (amelyek érvényessége a belépéstől legkevesebb  3 hónap) 6 

hónapon belül 90 napnál kevesebb periódusra  

Kivételt képeznek a belépési korlátozások 

alól: 

 Azon személyek akik az Albániába való be illetve kilépéskor 100000 lekánál (kb. 8000 EUR 

vagy 10500 USD) nagyobb összeget birtokolnak kötelesek a vámnál erről nyiilatkozni 

 Bevitelnél tilosak fegyverek., altatók, nemzeti tulajdonban lévő kulturális cikkek, bevihetők 

italok, cigaretták ésszerü mennyiségben, anfetaminokat tartalmazó gyógyszerek esetében 

vény  szükséges   

 Az üzemanyag csempészeti probálkozások felszámolása érdekében 200 liternél nagyobb 

üzemanyagmennyiséggel tilos belépni Albánia területére (beleértve az áruszállító kamionok 

üzemanyagtartájait is)    
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Az országba való beutazás esetén szükséges 

felmutatni negatív COVID tesztet? 

 NEM , kötelező az egészségügyi biztosítás a román állampolgárok számára 

Az országba való beutazást követően 

karanténba kell vonulni? Mennyi időre? 

 NEM 

Kötelező úti okmányok?  NEM csak ha a tartozkodás meghaladja a 90 napot lesz szükséges a tartozkodási engedély 

amelyet az Albán Belügyminisztérium állít ki 

 Albániába való ütazás elött a tartozkodási engedéllyel kapcsolatban ajánlott felkeresni 

Albánia bukaresti Nagykövetségét egyéb információk érdekében 

 A tartozkodási engedély megszerzéséhez szükséges iratok esetében kérik a hitelesítést 

Lehetséges az országból a Romániába való 

utazás? 

 IGEN 

Lehetséges az országon való 

átutazás/tranzitálás? 

- 

Milyen tranzit útvonalak használhatóak? - 

A tranzitálás során milyen intézkedésekre 

szükséges odafigyelni? (pl. csak kijelölt 

helyeken lehet megállni, mennyi ideig lehet 

egy pihenőben tartózkodni, mennyi idő áll 

rendelkezésre az országon való áthaladásra) 

- 
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Mely oldalakon találhatóak további hiteles 

információk az utazást vagy / és tranzit 

utazást illetően? 

http://www.mae.gov.ro/travel-conditions/3664#798 

Általános intézkedések  

Kérdés: Válasz: 

Melyek az érvényben lévő korlátozások? Tilosak a tömeggyülekezetek nyitott és zárt helyeken (pl. konferenciák, sztrájk)  

Az Egészségügyi Minisztérium 2020 július 15-ei rendelete alapján kötelező a maszk viselése zárt 

térségben, valamint a tömegközlekedésben, ezen intézkedés nem betartása első alkalommal 3000 

Lekkel (25 EUR) pénzösszeggel büntetendő, visszaesőként 5000 Lek (40 EUR) pénzösszeg fizetendő 

2020 július 20-tól az éjszakai klubbok, lounge tipusú bárok és minden más hasonló egység működése 

fel van függesztve újabb intézkedésekig   

Kijárási korlátozás 22-06 óra között 3 héten át az egész ország területén, munkavégzés, egészségügyi 

problémák és más sürgösségi esetek kivételével  

Vendéglők és bárok tevékenysége 22-06 óra között tiltott a hazaszállítási szolgáltatások kivételével 

 Melyek az érvényben lévő lazítások? Junius 6-tól a tömegközlekedés újraindult, a személyzet és az utasok maszkot viselnek és betartják az 

egészségbiztonsági protokollt 

A taxis szolgáltatások elérhetők az egész országban, beleértve a városok közötti utazásokat is 

Az állami adminisztréció  újraindította az aktivitását 

http://www.mae.gov.ro/travel-conditions/3664%23798
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Június 1-től kinyitottak az óvodák, napközik, folytatódott  a szakoktatás 

Kinyitottak a kültéri szabadidős helyek, központi parkok, strandok és  a vendéglők, bárok teraszai         

Gazdasági intézkedések Albánia Dél-Kelet Európa legjobban teljesítő gazdaságát mondhatja magáénak, az egészsegügyi 

támogatás szempontjából a DKE országai határozottan léptek fel a pandémia kezdetén így a 

fertőzőttségi együtthatók jóval alatta voltak a globális együtthatókhoz képest amikor a globális 

gazdaségok újraindultak 

Albániáról megemlítik hogy nagyon erős mezőgazdasági szektorral rendelkezik vonatkoztatva az 

élénkítő lehetőségekre a pandémia által okozott gazdasági válsággal kapcsolatban 

Hátrány a kormány által bejelentett  itézkedési csomag amely a GDP 2,8 % -a, egyike a 

legkisebbeknek a DKE országokat tekintve    

Ezeken az oldalakon találhatóak további 

hiteles információk az országos 

intézkedéseket illetően, a betegek számát 

illetően stb.:  

https://www.newmoney.ro/an http://www.mae.gov.ro/ aliza-albania-are-cea-mai-performanta-

economie-din-europa-de-sud-est-cum-sta-romania/ 

https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries 

https://www.newmoney.ro/analiza-albania-are-cea-mai-performanta-economie-din-europa-de-sud-est-cum-sta-romania/
https://www.newmoney.ro/analiza-albania-are-cea-mai-performanta-economie-din-europa-de-sud-est-cum-sta-romania/
https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries

